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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα,
21-12-2021
Αριθμ. πρωτ.: 18600

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Αίγινας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου
εκτέλεσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΜΑ
ΑΙΓΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 51.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α), δαπάνη η οποία θα
καλυφθεί από ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους
2021 με ΚΑ 20.7312.01
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016)
«Δημόσιες συβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει, και την σχετική
διακήρυξη του έργου.
Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες διακήρυξης
Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών

30//12/2021
21/12/2021

30//12/2021
31 /1/ 2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:00΄
7 / 2 /2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.
4412/2016.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται:
-Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης.
-Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί
του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
ήτοι ποσό 822,60 €.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα
ορισμού του επιβλέποντα μηχανικού. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες
του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής [www.aegina.gr )
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΡΜΠΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS ZORMPAS
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